
Λιος&ώσεις είς το „3ίναχάλημα της Κω^σταντινόπολης".

Το έ% ενός καΐ μόνον κωδικός γνωστόν τούτο ποίημα (Ε. Legrand,
Collection de monuments. Nouvelle serie, N° 5. Paris 1875, tf. 93—100)
φαίνεται έχον είόέτι ανάγκην όιορ&ώΰεων τινών, οίον:

Στίχ. 1 οτενανμος] εν τω κώδικι όταινανμος. Ό εκδότης idi-
ΰταοε να μ3ταβάλη τούτο είς στεναγμός' καϊ όμως ή τοιαύτη μετα-
βολή είναι αναγκαία, διότι το γ πολλάκις εν τοις νέοις χειρογράφοις
φαίνεται &ς ν' τούτο άλλως πιοτονται καΐ εκ του εν τω ότίχω 25
π ρ αν μα, όπερ ό έκδοτης ορθώς εν τω κειμένω μετέγραφεν είς πράγμα.

Στίχ. 5 πότε 9λ&εν] εν τω κωδ. πότελδεν. Γράφε ποτ9 έλ&εν.
Στίχ. 29 τώρα ν'] Το ν έντανδα δίν άντιότοιχει προς το να το

εκ του ίνα, όπερ άλλως καΐ τον ατίχον ή οννταζις εκ τον προτέρου
εξαρτώμενη δεν δύναται να δεχ&η, αλλ9 ανήκει είς το τώρα (= τώραν),
ως άναπτνχδεν εκ λόγον ενφωνικον δια την έπομένην εκ φωνήεντος άρχο-
μένην λε'ζιν, όπως εν οτίχ. 71 το ν του άρχοντόπονλοιν.

Ό αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ίδων τους Τούρκονς είς την Πόλιν
είβςρχομένονς παρακαλεί τονς φεύγοντας έ&ελοντάς Κρήτας ν9 άπο-
κόψωοι xal μεταφέρωόιν είς Κρήτην την κεφαλήν τον' διατί; δια να

42 μηδέν με πιάνονν τα 6κνλιά* μηδέ μϊ κνριεύόονν,
44 μηδίν με πάρονν 'ς άμηρα, 9ς το οκύλον Μαχονμέτην.

7ο πάρονν τούτο, αν και περιέχεται .εν τω κώδικι, είναι άμολογον-
μένως άκατάληπτον. "Οβκ λέγει ό αυτοκράτωρ καϊ εδώ καΐ κατόπιν,
άποδεικνύονόιν ότι δεν &έλει βνλλαμβανόμενος να {*δηγη&η αιχμάλωτος
είς τον βονλτάνον διό η τον πάρονν διόρ&ωόις είς 9πάγονν είναι
εν τω βτίχφ αναγκαία. rO βτίχος οντος, κατά τον κώδικα, άναγνω-
6τέος &δε'

μηδ^ν με 'πάν (= Λαλούν) βτόν άμηρα, τον 6κνλλον Μαχονμέτην.
Στίχ. 57,58 "Ηλιε μον ανέτειλε παντού <*£> ουλον τον κόβμον,

φέγγε κ εκτείνε της ακτίνας 6ον 'ς ολην την οίκονμένη.
Το κ εκτείνε έμύρφωοεν ό εκδότης εκ των εν τω κώδικι

καϊ κτύνε' φαίνεται όμως εκ τούτων να είναι άοφαλέ(ίτερον^ αν
γρύψωμεν καϊ χύνε' τούθ·' όπερ λέγει ό ελληνικός λαός προκειμένον
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496 I. Abteilung

περί των ακτινών τον ηλίου. Αλλ* επειδή ο ποιητής λέγει κατόπιν
(61) „τάς αχτίνας σον πρέπει έχει να στέλλης", δννάμε&α το χτύνε
τον κωδικό ζ ίτι άσφαλέστερον να &εωρήσωμεν προελ&ον έ% εσφαλμένης
αναγνώσεως τον στείλε.

Εν στίχ.13—74:άναγινώσκομεν „αρχόντισσες άνέγλνκαις,
πανέφημαις, νπανδραις και χηράδες, \ και καλογρηαΐς καΐ γόνικαις,
παρ&έναις, ήγονμέναις". Το άνέγλνχαις είναι άχατάληπτον ο κώδιζ
λέγει „αναίγλνκες παναίφνμες". Εδώ διαχρίνομεν ημείς απλώς την
νπο τον άντιγραφέως παράληψιν ενός πι' ώστε πανέγλνχες =
ολόγλνκες. Ακατάληπτα είναι ωσαύτως τα χα ι γόννκες. Εδώ πρό-
κειται περί μοναξονσων γνναικών αλλ' είναι γνωστόν ότι διαιρούνται
αύται σννήδως είς τεσσάρας τάζεις, εις δοκίμονς, μοναχάς κεκαρμένας,
μοναχάς προβεβηκνίας ηλικίας χαΐ είς ήγονμένας* κατά παράδοσιν τάς
δοχίμονς ονομάξονσι καΐ σήμερον παρ&ένονς, τάς δ% κεκαρμένας καΐ
προβεβηχνίας ηλικίας ονομάξονσι γερόντισσας. Τάς τάξεις ταύτας δια-
κρίνομεν καΐ εν τω υπ9 'όψει ημών στίχω' διό εΐκάζομεν το άκατά-
ληπτον κ αϊ γόννκες να προήλδεν εξ εσφαλμένης αναγνώσεως τον
δημοτικον γερόντισσες. Εν τω κατόπιν στίχω (75) ό ποιητής λέγει
πάλιν περί των μοναχών τούτων „άνεμος δίν τ%ς έδιδε^ ήλιος ουκ
Ιβλεπέν ταις" Kai εδώ είναι άκατάληπτον το της έδιδε, ό ίέ ελλη-
νικός λαός προκειμένον περί πράγματος, όπερ δ άνεμος δϊν προσβάλλει,
λέγει σννηδέστερον δϊν το δέρν* δ άνεμος. Φαίνεται λοιπόν χαΐ
το εν τ§ κώδικι „τοίς έδιδαι" να πηγάξτ} ωσαύτως έ% εσφαλμένης
αναγνώσεως της εκφράσεως „τοις έ'δέρνε", ή „εδειρνε".

Εν τω 80-α> στίχω περί των αυτών καλογραιών „γνμναΐς και
άννπόλνταις". Εν τω κώδικι άννπόλντες. *Αν ένταν&α το ν δεν
προέρχεται εκ γραφικον σφάλματος (= άζνπόλντες' σήμερον xal
rof»ro λέγεται xal %vπόλvτfg χαΐ ξεπόλντες), rorf το λ 0·ά ίγράφη
αντί τον δ = άννπόδητες, διότι το άννπόλντες είναι xal άκα-
τανόητον καΐ άνύπαρκτον.

Μεταζν των στίχων 89 καΐ 105 παρεμβάλλει 6 ποιητής μίαν άλ-
ληγορίαν, ήτις εν σχέσει προς την οίκονομίαν τον έργον τον δϊν είναι
μακρά, αλλά τουναντίον μικρά' διό το „μαχρνν αλληγορίας λόγον"
(89) ύπερβολικον ον άναγκαίως Ιχει να διορ&ω&% είς „μικρόν". Ή
αλληγορία πρόκειται να εφαρμοστή είς τον έξης στίχον (88) »Ηλιε,
σκότασε το φως* σελήνην μίν (γρ. Σελήνη, μην) τους δ ώσης" =
φως είς τονς Μονσονλμάνονς.

Ή αλληγορία είναι ωσαύτως διεφθαρμένη. *Ο κωδιξ έχει όντως9

90 νλνον τάζαι νοητον τον μαίγαν κονόταντννο
91 σαιλύνη επονόμασαι τύν αίαν τονταΐ πόλνν
92 μ ίσον φανύ παράζαινο τοντονα πούσον λαίγο
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Ό εκδότης άνέγνω ταύτα όντως*
ηλιον τάζε νοητον τον μέγαν Κωνσταντίνο ,
σελήνη επονόμασε την Kl'ccv του τε πάλιν
μη σου φανί] παράξενο τούτον απόν 0ου λέγω'

Το λέγω φανερώνει ότι εν τοις στίχοις τούτοις παριστά εαυτόν ό
ποιητής ερμηνευτών της αλληγορίας xal ουχί άλλον τινά' διό το τάξαι
καΐ το έπονύμασαι μεταβλητε'α είς έπωνόμασα xal (έσταζα' εν δε
τω στίχω 92 πρέπει να τηρη&ή τον πρωτοτύπου ή μορφή = τ ο ντον α

OV, διότι το απόν = οπού έναντιοϋται είς τον οτιχον 111, εν φ 6
ποιητής μεταχειρίζεται τον τύπον που. Ούτως οι βτιχοι 89 — 92 προ-
τιμώτερον είναι ν άποχαταατα&ωόιν όντως:

(*Λς) εΐπω χαί τιζνα) μικρόν αλληγορίας λόγον.
"Ηλιον έταξα νοητον τον μέγαν Κωνσταντίνο ,
Σελήνην έπωνόμααα την αιαν του την πόλιν.
Μη 0ου φανή παράξενο τοϋτονα που βοϋ λέγω.

Στίχ. 98 „όμοιας Ιουστινιανός έχό6μη0ε μεγάλα". Εν τω χώδιχι
μέγα λα ς' αλλ9 έχ τούτου 6 πορισμός του έπιρρηματιχοϋ μεγάλως είναι
προχειρότερος.

Στίχ. 99—102.
ίχτιόεν την άγιαν Σοφιάν, το δέαμαν το μέγα'
παραπληοίον γέγονε Σιων της παναγίας'
εκείνοι ήσαν ήλιος είς πόλιν ή σελήνη·
χωρίς ηλίου πούποτε σελήνη ο ν σ*ε λάμπει.

Αντί του εκείνοι 6 χ&διζ έχει το εχύνη = εκείνη. Και πράγματι
τούτο αναφέρεται είς την *Λγιο.ν Σοφίαν^ ήτις έπεΐχε, κατά τον ποιητήν^
τόπον Σελήνης δια την Κωνσταντινούπολιν (ορά στίχ. 91). Λιορ&ωτέον
λοιπόν xal ro ήσαν είς ήταν = ήτο* χαί το ου σ^ φαίνεται ότι
άντιχατέστησεν 'εν ούδϊ.

Στίχ. 108 „κλαίω xal χύνω δάκρυα με Χυμώδης καΐ μόχθου".
Εν τω κώδικι μαϊ d-ύμοδϊς' αλλά λέξις &υμωδή δίν υπάρχει, ημείς
δΐ διακρίνομεν ένταυ&α εν πρωτότυπον με&* οΙμωγής. Περί της
μεταβολής του τ είς & προ λέξεων φιλουμένων ύπάρχουσι παραδείγματα
και εκ της αρχαίας xal έχ της νυν ελληνικής γλώσσης' οίον κα& έτος
εν επιγραφή Χαλκίδος (ορά Ά&ηναν, τ. 4, σ. 623) χαί με&αύριον.

Εν Πετρονπόλει, 28 Μαρτίου 1902.
Ά. Παπαδόπουλος- Κε^αμεύς.
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